Informatie over uw verblijf

De camping is geopend vanaf 15 april tot 1 oktober
AANKOMST
U bent welkom op de dag van aankomst vanaf 13.30 uur, graag altijd even aanmelden, dit kan bij het
woonhuis/receptie.
AUTO’S
Graag parkeren bij ons op het erf. (Zie plattegrond)
FIETSEN
Deze kunt u in de boerderij zetten.
PLASTIC
Graag geen plastic gebruiken voor onder uw tent/ voortent. Gebruik bij voorkeur een doorgroeimat.
ROKEN EN/OF OPEN VUUR
Is in en rondom de boerderij absoluut verboden. Graag bij uw eigen caravan of tent.
RADIO EN/OF TV
Wilt u er rekening mee houden dat in verband met het weidse- en open landschap, geluiden soms heel
ver weg kunnen worden gehoord.
HUISDIEREN
Uw huisdier(en) is/zijn in overleg welkom. Graag aangelijnd houden op de camping. Spelen kan in de
naastgelegen weilanden.
CHEMISCH TOILET
Deze bevindt zich aan de achterzijde van het toiletgebouw.
INFORMATIE
Informatie over de omgeving is verkrijgbaar in onze informatievoorziening op de camping.
BOERENIJS
Boerenijs is verkrijgbaar in de recreatieruimte.
WASSEN
Het gebruik van de wasmachine en droger graag zelf bijhouden. Dit kan bij vertrek in één keer worden
afgerekend. Gebruik van de koelkast en diepvries zijn gratis.
RUSTTIJD
Op de camping, ’s avonds van 23.00 uur tot ’s ochtends 8.00 uur.
SKELTERS, TRAPTREKKERS etc.
's Avonds, graag weer terugzetten in de schuur.

SPEELTOESTELLEN
Het gebruik van speeltoestellen is voor eigen risico.
VERTREK
De dag van vertrek graag om 11.30 uur de plaats leeg en
schoon achter laten. In het laagseizoen mag u, graag in
overleg, later vertrekken.
VUILNIS
De vuilnis graag gescheiden aanbieden, zoals glas, papier en huisafval. Kampeerspullen die stuk zijn,
zoals, tent, stoelen, tafel etc. behoren hier niet bij!
Graag zelf meenemen en afleveren bij uw eigen milieudepot!
BETALING
U mag bij aankomst of de avond voor vertrek afrekenen. Pinnen is helaas niet mogelijk.
Wij hopen dat u een aangenaam verblijf bij ons zult hebben. Mocht u nog vragen en/of suggesties
hebben, dan horen wij dat graag!
Alvast vriendelijk bedankt!
Fam. Meine en Maaike van Dijk
Boerderijcamping Zwinzicht

